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وحدت ضرورت دینی
و سیاسی است

مدیرمدرسهعلمیهاهلسنتاحنافشهرستانخواف
در خراســان رضــوی گفت :وحــدت ضــرورت دینی،
اجتماعی و سیاسی است و مسلمانان باید در کنار هم
باشند و همدیگر را درک و تحمل کنند و به مشترکات
توسلجستهوازاختالفاتپرهیزکنند.مولویحبیب
الرحمن مطهــری در گفــت و گو بــا ایرنا افــزود :امام
خمینــی (ره) دوازدهم تا هفدهم ربیــع االول را هفته
وحدتنامگذاریکردندوفرمودندمرادازوحدتاین
نیستکهاختالفاتمذهبیکنارگذاشتهشودوشیعه
یا اهل ســنت به مذهب یکدیگر درآیند بلکه مقصود از
وحدتایناستکهمسلماناندرکنارهمدیگرباشند
و تعامــات خوبی با هــم داشــته و در برابر اســتکبار و
دشمنانمشترکیدواحدباشند.
وی ادامه داد :اگر بخواهیم وحدت ما مســتحکم شود
باید به اخالق نبوی و ســیره رســول اکــرم (ص) عمل
کنیــم .رســول ا( ...ص) رحمة للعالمیــن و الگو برای
عالم بشــریت اســت .مدیر مدرســه علمیه اهل سنت
احنافشهرستانخوافبااشارهبهتوهینهایصورت
گرفتهدرغرببهپیامبراسالم(ص)وقرآنکریمگفت:
دشمنان به اسالم و شــخص پیامبر (ص) کینه دارند و
چوننمیخواهندپیشرفتاسالمومسلمینراببینند
بهمقدساتاسالمیتوهینمیکنند.ویافزود:جای
تاسفاستآنانبهکسیکهنمونهاخالقواسوهحسنه
اســت توهین میکنند .این کار کینه درونــی آن ها به
قرآنوپیامبر(ص)ومسلمانانرانشانمیدهد.مولوی
مطهری ادامه داد :علمای اســام باید جلوی افراط و
تفریطرابگیرندزیرابینمسلمانانتفرقهایجادکردهو
دشمنانرابهاهدافخودمیرساند.

آغازایمنسازیبیشاز 330هزار
رأسدامسنگیناستانعلیهتببرفکی
سرپرســت اداره بهداشــت و مدیریــت بیماریهــای
دامی اداره کل دام پزشــکی اســتان از آغــاز عملیات
واکسیناسیونتببرفکیمرحلهدومدرسال1399
درکلیهگاوداریهایصنعتی،نیمهصنعتیوروستایی
اســتان علیه بیماری تب برفکی خبــر داد .به گزارش
روابط عمومی دام پزشــکی استان ،دکتر محمد صفا
افزود:دراینمرحله،کلیهدامهایسنگین(گوسالهو
گاو)صنعتیومناطقروستاییبهتعدادبیشاز330
هزار رأس ،تحت پوشــش عملیات ایمنســازی علیه
بیماری تب برفکی قرار میگیرنــد .وی اظهار کرد :با
هدفواگذاریامورتصدیگری،اجرای 40درصداز
عملیاتیادشدهازطریقخریدخدمتودرقالبطرح
توسعه واکسیناسیون دامهای روســتایی و عشایری
به بخش خصوصی دام پزشــکی واگذارشــده اســت
که بخش دولتی نظارت کاملی بر اجــرای آن خواهد
داشت .وی گفت :مطابق دســتورالعمل سازمان دام
پزشکی کشور ،ب ه منظور به حداقل رساندن خسارت
های ناشــی از بیماری ،کلیه دامهای سنگین استان
با رعایت کلیه اقدامات بهداشتی– قرنطینهای تحت
پوششعملیاتمایهکوبیقرارخواهندگرفت.

مدیرجهادکشاورزیبردسکن:

بردسکن تامین کننده بذر ورامین
و خورشید 6استان کشور است

علی نوری /مدیر جهادکشــاورزی بردســکن گفت:
شهرستان بردسکن تامین کننده بذر انحصاری پنبه
در دو رقم خورشید وورامین شش استان کشور است.
مهندس علیرضــا مهمیز در گفــت و گو بــا خبرنگار ما
گفت :ســطح زیرکشــت محصول پنبه در شهرستان
بردسکن هزار و 800هکتار است که با عملکرد تولید
بیش از 3تن در هر هکتار پیش بینی می شــود 5هزار
و 400تن وش پنبه برداشت شــود .وی افزود :اگر چه
شهرستان بردسکن به لحاظ سطح زیرکشت جایگاه
ششمرادراستانداردولیبهلحاظعملکردمقاماول
را در استان دارد .مدیر جهادکشاورزی ارقام تولیدی
پنبهدربردسکنراورامین،خورشید،ساجدیوماکسا
اعالمکردوگفت 90:درصدسطحزیرکشتمحصول
پنبهدربردسکنرقمورامیناست.

گزارشی درباره یک پروژه تجاری که باهدف جذب گردشگر در شهرستان به بهره برداری رسید

حکایتبالتکلیفیپروژه 50میلیاردیدرگناباد

صفری /شهرســتان گنابــاد واقــع در جنوب
خراسان رضوی با قدمتی دیرینه و آثار تاریخی
گردشگریمتعددمقصدیمناسببرایسفر
گردشــگران اســت .ســابقه کهن ایــن خطه تا
جایی است که شهر گناباد بر اساس شاهنامه
فردوســی عرصــه جنــگ و حماســه دوران
اساطیری بودهاست.اکنوناینشهر 250اثر
تاریخی و معنوی دارد که 142موردآنبهثبت
آثار ملی رســیده و از این تعداد  60اثر تاریخی
با سابقه چند هزار ساله بیانگر غنای فرهنگی
و تاریخی این خطه از ایران است .هزار و 117
رشــته قنات و نیز قنات شــگفتانگیز قصبه به
عنوانشاهکاربشریونمادیازسختکوشی
مردم کویر برای دســت یافتن به مایه حیات در
این خطه از دوران هخامنشی به یادگار مانده و
بهعنوانتنهااثرخراسانرضویبهثبتجهانی
دریونسکورسیدهاست
•گالیههای مدیرمجتمعرفاهیگناباد

امااینروزهابزرگترینمجتمعتجاری رفاهی
شهرگناباد( شــریعت) کــه در مرکز شــهر ودر
کنار بناهای تاریخی و آب انبار معروف شریعت
با هدف جذب گردشــگر بنا شــده،با مشــکل
صدور پروانه ازسوی اداره کل میراث فرهنگی
،گردشگری و صنایع دســتی استان خراسان
رضویمواجهشدهاست.مدیرمجتمعرفاهی
شــریعت گنابــاد در ایــن بــاره گفــت :مجتمع
شریعت از سال  91توســط گروهی از سرمایه
گذاران داخلی وخارجی در بافت ســنتی ودر
مجاورت حســینیه گنابــاد و آب انبــار قدیم در
میدان امــام خمینــی (ره) مورد بهــره برداری
قــرار گرفت .ســید علــی پاکدامــن افزود:این
مجتمع با اعتباری حــدود  500میلیارد ریال
با هدف توســعه فرهنگی وجذب گردشگر زیر
نظر کارشناسان میراث فرهنگی افتتاح شد.
وی افــزود38:بار پروژه توســط کارشناســان
میــراث فرهنگی مــورد بازدید قــرار گرفته وبا
مکاتبات متعدد درخواست صدور مجوز مرکز
تفریحی وســرگرمی وگردشــگری شده است
که ســازمان مربــوط در زمان هــای مختلف با
درخواســت این مجموعه موافقت کرده است.
پاکدامن مدعی شد :متاسفانه چندی پیش به
دالیل غیر موجه صدور مجوز از طرف معاونت
میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی
استان خراسان رضوی کان لم یکن و از صدور
مجوز خودداری شــد .همچنین در ششــمین
جلسه کار گروه تسهیل ورفع موانع تولید در8
خردادماه  99در استانداری خراسان رضوی

اصغری /رئیس اداره میراث فرهنگی فریمان گفت :دو اثر محوطه
تاریخی(شاملمنارهومقبرهارسالنجاذبو...وبقایایشهرتاریخی
سنگبست،بهوسعت ۱۴هکتار)بازماندهازدورهغزنویانباعنوان
محور غزنوی_ســلجوقی خراســان و کاروان ســرای امیرعلی شیر
نوایی(دوره تیموری) سنگ بست با عنوان کاروان سراهای ایرانی
بعد از ارزیابی و بررســی معیارها و شاخص های ارزشمند فرهنگی
و تاریخی در فهرست آزمایشــی و موقت(نامزد) ثبت میراث جهانی
یونســکو قرار گرفت.به گــزارش خراســان رضوی،حســن گیاهی
گفت:برای ثبت یک اثر در فهرســت آثار جهانی ،الزم است در ابتدا
توســط کشــورها به عنوان اثر آزمایشــی نامزد و بــرای ثبت جهانی
به یونســکو معرفی شــوند .گیاهــی افزود:خوشــبختانه باتوجه به
شاخص ها و ویژگی های برجسته شاهکارانه ،خالقیت و مهندسی
که در مجموعه آثار سنگ بست فریمان به کار رفته است ،این ثروت
های فرهنگی در فهرســت آزمایشی یونســکو برای ثبت نهایی قرار
گرفتند .وی با اشاره به این که مقبره،مناره و بقایای تازه کشف شده

به دلیل شــیوع کرونا بــه صورت مجــازی برگزار
میشــود و متقاضیان منتخب باید اثر خود را در
قالبلوحفشردهبهدبیرخانهاینجشنوارهارسال
کنند.ویهمچنیندربارهبرگزاریمراسمپایانی
جشنواره تئاتر اســتانی گفت :هنوز تاریخ دقیق
یا برگزاری حضوری یــا مجازی آن تعیین تکلیف
نشدهاستودرانتظاراعالمنظرادارهکلنمایش
وزارتفرهنگوارشاداسالمیهستیم.

 6450تن انار و انگور در گناباد برداشت شد

صفری /مدیر جهاد کشــاورزی گناباد گفت ۶ :
هزار و  ۴۵۰تن انار و انگور از  ۴۱۰هکتار ســطح
زیــر کشــت ایــن محصــوالت در این شهرســتان
برداشت شده است .علیرضا حســین زاده افزود
 :از این میــزان دو هــزار و  ۴۵۰تن انگــور و چهار
هزار تــن انار اســت .همچنیــن دو هــزار و ۷۳۰
بهره بردار بخــش کشــاورزی در زمینه کشــت و

•درآمدزاییبخشگردشگری

نماینده شهرســتان گنابادو بجســتان گفت:
گنابــاد بــا ایجــاد زیرســاخت هــای مختلــف
همچون بازارچه  ،اقامتگاه های مختلف درون
شــهری ،بوســتان ها ،پارکینگ و  ...عالوه بر
جذب گردشگر می تواند درآمدزایی خوبی در
بخشگردشگریداشتهباشد
محمد صفایی ورود بخش خصوصی در زمینه
گردشگری و توسعه زیرساخت های آن را یکی
از عوامــل مهم پیشــرفت این صنعت اشــتغال

سنگبستفریماندرفهرستآزمایشیثبتجهانی

ارسال آثار ۸۰کارگردان به جشنواره تئاتر استان

مســئول گروه هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمیاستانگفت:باپایانیافتنمهلتارسال
چکیــده داســتان و فــرم درخواســت حضــور در
سیامینجشنوارهاستانیتئاترخراسانرضوی
به دبیرخانه ،رقابت بین آثار  ۸۰کارگردان گروه
نمایشــی اســتانی در این جشــنواره قطعی شد.
محمد جواد روشندل در گفت و گو با ایرنا افزود:
سیامینجشنوارهاستانیتئاترخراسانرضوی

در خصوص اخذ پروانه گردشــگری مقرر شــد
کــه اداره کل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری
وصنایعدستیاستانخراسانرضویبراساس
توافق اولیه با ســرمایه گذار برای صدور پروانه
گردشــگری اقدام کند .مدیــر مجتمع رفاهی
شریعتگنابادافزود:سرمایهگذارموظفشده
که اطالعات طرح را در ســامانه صــدور پروانه
گردشگریبهثبتبرساند.ویهدفازساخت
مجتمــع شــریعت را جلب گردشــگر دانســت
وگفت:احداثفضاهاییمثل رستورانومراکز
خرید مدرن مطابــق بااســتانداردهای روز در
شهرگناباددرجذبگردشگردرکنارفضاهای
فرهنگیوتاریخیبسیارمفیداست.ویافزود:
گناباد با وجود ظرفیتهای باالی گردشگری
نیازبهتامینزیرساختهایمناسبدرراستای
افزایش جــذب گردشــگر دارد .اما متاســفانه
مدیران مربــوط که حــرف آن ها با عمل شــان
یکی نیســت با معطــل کــردن صدورپروانه به
مدت دوســال ســرمایه گــذار را دلســردکرده
انــد .وی اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه ظرفیــت
بالقوهایکهدرشهروجودداردزیرساختهای
الزم برای ســرمایه گذاری فراهم شده است تا
سرمایهگذارانبرایکارراحتباشنداماسنگ
اندازیباعثفرارسرمایهدربخشگردشگری
خواهد شــد .وی گفت :این گونه انتخاب های
غیرکارشناسانهوسلیقهایجزاجحافدرحق
مردمیکشهرستانچیزدیگرینیست.

آفرین دانســت و تصریــح کرد :برخــی رفتارها
و بوروکراســی هــای اداری نــه تنها نتوانســته
موجب جذب سرمایه گذار در این بخش شود،
بلکه موجب دور شــدن ســرمایه گذاران عالقه
مند شــده ،بنابراین بایــد در این زمینه مشــوق
های متعــددی برای ســرمایه گــذاران صنعت
گردشگری در اســتان فراهم کنیم .وی افزود:
محمد علی شــریعت که یکی از خیــران بزرگ
شهرستاناستودربخشگردشگریکارهای
خوبی انجام داده اســت ،بزرگ ترین مجتمع
تجاریبااشتغالبیشاز250نفررادراینحوزه
بهبهرهبرداریرساندهاست.ویگفت:باتوجه
بهمشکالتصدورپروانهبرایمجتمعشریعت
چنــد روز آینده بــا مدیــر کل میــراث فرهنگی
،گردشــگری و صنایع دستی اســتان خراسان
رضــوی جلســه ای برگــزار ومشــکل مجتمــع
شــریعت مطرح و بــرای رفــع آن اقــدام خواهد
شــد .صفایی با بیان این که اقتصاد جهانی در
حال تکیه بر گردشگری و حرکت به این سمت
است ،یادآور شد :محدودیت منابع نفت و گاز و
کمبودمنابعآبیبرایکشاورزیاستانایجاب
می کند کــه برای توســعه همه جانبــه گناباد و
تکیه نکردن به اقتصاد نفتی ،به سمت اقتصاد
گردشــگر محور حرکت کنیم .نماینــده مردم
گناباد وبجســتان در مجلس شــورای اسالمی
با تأکید بر این که بیشترین مانع جذب سرمایه
گذار در بخش گردشگری نبود مشوق هاست،
افزود :متأسفانه دیدگاه مثبتی درباره سرمایه
گذارانوجودنداردوبایدفضایکارچهازلحاظ
اداری و چــه از لحــاظ فرهنگی بــرای فعاالن و
عالقه مندان فراهم شود.فرماندار شهرستان
گناباد نیز گفت:مجتمع رفاهی شریعت نقش
قابلتوجهیدرپیشرفتوتوسعهوایجاداشتغال
درشهرستانگنابادداشتهاست.حامدقربانی
خواســتار مســاعدت الزم بــرای صــدور مجوز
تفریحی ،سرگرمی وگردشگری از طرف اداره
کل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع
دستیاستانخراسانرضویشد.

برداشــت محصوالت انــار و انگور در شهرســتان
گنابادفعالیتدارند.مدیرجهادکشاورزیگناباد
مهم ترین گونه های انگور در گناباد را عسکری،
ســیاه و انگور حســینی ذکر کرد و ادامه داد۴۰ :
درصد از این محصول تبدیل به شــیره شده و ۱۰
درصد به تولید کشمش اختصاص دارد و بقیه به
صورت تازه خوری مصرف میشود.

مسجد ارسالن جاذب ســنگ بســت تزیینات و کتیبه های آجری و
رنگی برجسته ای دارد که می توان به آن لقب موزه آجرکاری را داد
گفت:هرسال تعدادی اثر در جهان که برخی از معیارهای10گانه
یونســکو را دارند از فهرســت آزمایشــی انتخاب و بعد از بررســی در
فهرست میراث جهانی ثبت می شوند.شایان ذکر است ۴۸ ،اثر در
شهرستانفریمانثبتملیشدهاست.

معاون اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایــع دســتی اســتان خراســان رضــوی
گفت:مجتمعتفریحیوسرگرمیوگردشگری
شــریعت مرکز تجاری اســت وبیش از چندین
مغازه دارد .این مجموعه یک مجتمع تفریحی
نیســت وپروژه در فضای بافــت قدیمی گناباد
ودرمجاورتآبانبارشریعتقراردارد.مرجان
اکبریدرگفتوگوباخبرنگارماافزود:باتوجه
بهاینکهسرمایهگذارنقشههاییازفضاها ونما
را به میراث فرهنگی استان ارائه داده و تاییدیه
هاییازادارهکلدرخصوصپروژهدریافتوبه
ســرمایه گذار در زمان اجرا تذکرات الزم داده
شــده اما وی به تعهدات عمل نکرده است .وی
افــزود:از آن جا کــه تاکنون در وضعیــت پروژه
تغییری مطابــق با مــوارد اعالم شــده صورت
نگرفته اســت ،همچنان درخواست متقاضی
مورد تایید این معاونت نیســت .صــدور پروانه
یک مجتمــع رفاهی قوانیــن وضوابط خاصی
دارد که متاســفانه قوانین وضوابــط اکنون در
مجتمع گناباد رعایت نشده است و در صورت
صدور مجوز ،مجتمع های بزرگ تر در اســتان
نیز خواســتار صــدور پروانه از معاونــت میراث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی استان
خراسانرضویهستند.
•مجتمعمذکور،جایگاهیبرایصدور
پروانهازسویمیراثفرهنگیندارد

معاون اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری
وصنایــع دســتی اســتان خراســان رضــوی
افزود :مجتمع مذکور در جایگاه مرکز تجاری
جایگاهی برای صــدور پروانه از ســوی میراث
فرهنگی ندارد .اکبری گفت:در حوزه میراث
فرهنگی عمال طرح ها ومصوبات شورای فنی
رعایت نشــده و در صورتی کــه متقاضی قصد
انجام تغییــرات واصالحات مطابــق مصوبات
شــورای فنی را دارد بایــد با هماهنگــی با این
معاونــت ودر چــار چــوب ضوابــط ومقــررات
مرتبطاینمهمرابهانجامرساند.ویخواستار
برطرف کردن مشــکالت فنــی واجرایی طرح
بر اســاس مصوبات اداره کل میراث فرهنگی
،گردشگری و صنایع دســتی استان خراسان
رضوی شــد وافزود:با توجه به قــرار گرفتن در
مرکز شهر و کنار بناهای تاریخی در مجتمع از
نماهای فاخر استفاده شود تا هنگامی که یک
گردشگربهمنطقهایواردمیشود،درخاطره
او نقش ببندد و در بازگشت مجدد گردشگران
و ماندگاری آنان در شهرستان نقش به سزایی
داشتهباشد.
مدیرعاملهاللاحمراستاناعالمکرد:

ارائه خدمت آمران سالمت
به ۱۰۰هزار نفر در استان

مدیــر عامل جمعیــت هــال احمــر اســتان از ارائه
خدماتبه ۱۰۰هزارنفردرقالبطرحآمرانسالمت
خبر داد و گفــت :طی پنج روز گذشــته از اجرای این
طرح ،هــزار و ۸۱۹نفر از اعضای مجــری این طرح
خدمترســانی بــه هموطنــان را به عهده داشــتند
و بیــش از ۲۸هزار ماســک میان شــهروندان توزیع
شد .به گزارش ایرنا ،ســید مجتبی احمدی با اشاره
به توزیــع ۲۳۶لیتر مایع ضدعفونــی در پایگاههای
آمران ســامت اســتان افزود :شــعب مشــهد با۳۸
پایگاه ،کاشــمر با  ۱۲پایگاه و نیز جوین ،بردسکن،
تربتحیدریــه و تربتجام هــر کدام بــا ۱۰پایگاه به
ترتیببیشترینتعدادپایگاههایطرحآمرانسالمت
هاللاحمراستانرابهخوداختصاصدادهاند.

آمار جان باختگان کرونا در سبزوار
به ۲۶۵نفررسید
کالته /مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی
سبزوارگفت:درمدتسهروزاخیر ۳۰۹بیمارجدید
مبتال به کرونا در سبزوار و شهرستان های تابعه این
دانشگاه شناســایی شــدند و آمار جان باختگان این
بیماریدرسبزواربه ۲۶۵نفررسید.محمدباقرزاده
نرضویگفت:براساسآخرین
درگفتوگوباخراسا 
آمارطی ۷۲ساعت درسبزواروسایرشهرستانهای
تابعهدانشگاهعلومپزشکیسبزوار۳۰۹،بیمارجدید
مبتالبهکرونا شناساییشدندوتانهممهرماهمجموع
مبتالیان به ســه هزار و  ۹۳۳نفر رســید .وی افزود:
متاسفانه طی سه روز  ،پنج بیمار مبتال به کرونا جان
خود را از دست دادند و مجموع تعداد جان باختگان
این بیماری در ســبزوار۲۶۵نفر شــد .مدیــر روابط
عمومی دانشگاه علومپزشکی سبزوار با بیان این که
اکنون ۱۹۶بیمار مبتال و مشکوک به کرونا در مرکز
آموزشــی درمانی واســعی این شهرســتان بستری
هستند ،اظهار کرد :خوشبختانه از ابتدای شیوع تا
امروز با تالش های کادر بهداشت و درمان سه هزار و
۶۰۱بیماربهبودیافته یاترخیصشدهاند.سرپرست
فرمانداریسبزوارنیزبااشارهبهتمدیدیکهفتهای
محدودیت های کرونایی در این شهرســتان ،گفت:
با توجه به اســتمرار وضعیت بحرانی به لحاظ شیوع
ویروسکرونا،محدودیتهایاعمالشدهتایکهفته
دیگرتمدیدشد.حسینشادافزود:برمبنایمصوبات
ســتاد مقابله با کرونــا محدودیــت فعالیت مدارس،
دانشــگاهها ،آموزشــگاهها و فعالیت نــاوگان درون
شهریسبزوارهمچنانبهمدتیکهفتهتعطیلشد
وبرگزاریهرگونهاجتماع،همایش،مراسمعزاداری
وعروسیممنوعاست.

کسب 10مقامبرترچهاردهمین
جشنوارهموسیقیجوانکشوری
توسطهنرمندانتربتجام
حقــدادی /رئیــس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی
شهرســتان تربت جام گفت  :هنرمنــدان جوانتربت
جامموفقشدند 10مقامبرگزیدهوبرترچهاردهمین
جشنوارهموسیقیجوانکشوریرابهخوداختصاص
دهند.صادق شریف نسب با تبریک به جامعه هنری و
خانوادههنرمندانافزود:انسانفطرت ًاوازنظرغریزی
بهالگونیازداردتادرزندگیخودآنرادنبالکندوالگو
مهم ترین نکتــه تربیتی برای انســان اســت و جوانان
به دلیل این که بــه دنبال زیبایی و بهترین ها هســتند
باید بهترین الگوهــا را به آن ها معرفی کــرد.وی ادامه
داد:جشــنواره موســیقی جوان ،فرصتی برای حفظ
اصالت هــا و آینده نگری اســت ،آیندهای کــه در ادامه
گذشتهاستوجوانانیکهموسیقینواحیرادنبالمی
کنندپیشینهفرهنگیخویشرادرتعاملوگفتوگوبا
هنرمندان به آینده پیوند میدهنــد.وی تصریح کرد:
امیدواریمموسیقیعرفانیبتوانددرزندگیهنرمندان
تغییراتاساسیایجادکندوهمچنینامیداستکهاین
عزیزان میراث داران شایســتهای برای فرهنگ و هنر
شهرستانتربتجامباشند.

رئیسادارهراهوشهرسازیشهرستان
کاشمرخبرداد:

بازگشت 2هزار مترمربع از اراضی
دولتی به بیت المال
رئیس اداره راه و شهرســازی شهرســتان کاشــمر از
انجامدوعملیاترفعتصرفاراضیملیبهمیزان2
هزار مترمربع و ارزش تقریبی  24میلیارد ریال خبر
داد.به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره
کل راه و شهرسازی خراســان رضوی ،سید مرتضی
عابدیبااعالماینخبرگفت:تعدادیافرادسودجو
اقدامبهتصرفوگودبرداریاراضیدولتیایناداره
کرده بودند که طی یک عملیــات رفع تصرف فوری،
برای توقف عملیات و نیز رفع تصرف اراضی دولتی
اقدامشد .ویارزشتقریبیاراضیرفعتصرفشده
را 24میلیاردریالاعالمکردوافزود:بااقدامبهموقع
نیروهایپرتالشگشتحفاظتاراضیملیزمینو
مسکن راه و شهرسازی شهرستان کاشمر از تصرف
اراضیمذکورجلوگیریبهعملآمد.

